JAVASLAT
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Előterjesztő:

Előkészítő:

Ügyrendi, Igazgatási és
Rendészeti Bizottság
Elnöke
Humánerőforrás és
Képviselő-testületi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény,
mely 2014. december 12. napján lépett hatályba, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatályát a VII/A fejezet
rendelkezései szerint a polgármesterre és alpolgármesterre is kiterjesztette
azzal, hogy a megállapított egyes rendelkezéseket visszamenőlegesen 2014.
október 12. napjától rendelte alkalmazni.
A módosítás következtében a polgármesterre is alkalmazni kellett a Kttv.
141.§-át, mely szerint ha a polgármester munkakörében idegen nyelv
használata szükséges, akkor ezen § (6) bekezdése értelmében angol, francia,
német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a nyelvvizsgával rendelkező
polgármester is alanyi jogon jogosult idegennyelv-tudási pótlékra.
Janiczak Dávid polgármester angol nyelvből középfokú komplex C típusú
nyelvvizsgával rendelkezik, ezért
idegennyelv-tudási pótlékra jogosult,
melynek mértéke a köztisztviselői illetményalap 60%-a, összegszerűen bruttó
23.190 Ft/hó.
Ennek figyelembevételével a polgármester illetménye bruttó 598.300
Ft/hó összegről bruttó 621.500 Ft/hó összegre módosult, valamint tekintettel
arra, hogy illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is
jogosult, ezért költségtérítésének havi összege is változott bruttó 89.745 Ft/hó
összegről bruttó 93.225 Ft/hó összegre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2015. április 13-án kelt
elektronikus levelében szakmai véleményt adott ki, mely szerint a nyelvpótlék
a polgármestert a helyettes államtitkári illetményből számított polgármesteri
illetményén felül illeti meg, mely nem része a polgármesteri illetménynek, így
a költségtérítés összegének megállapítása során nem vehető figyelembe és
kérte a szakmai véleménytől eltérő határozat módosítását.
A szakmai véleménnyel kapcsolatban megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályát, mely - az
Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium vonatkozó szakmai
állásfoglalásaira hivatkozással – a 2015. június 24. napján kézhez kapott
tájékoztatásában megerősítette a 2015. április 13-án kelt szakmai véleményben
foglaltakat.
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